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CANVIS NÒMINA DESEMBRE 2016 
 

A la nòmina d'aquest mes de desembre, es percebran una sèrie de canvis que venen produïts 
per la posada en marxa del XXIII Conveni Col·lectiu de Banca (2015-2018). 
 
Els canvis econòmics i d'estructura de la 
nòmina es notaran a partir de gener, tot i que 
al desembre, es produeix una regularització 
que no afecta el total del salari a cobrar. 
 
Es produirà el càrrec de l'import abonat en 
concepte de participació en beneficis (3,75) al 
llarg de 2016 i l'abonament d'aquesta mateixa 
xifra, en dos conceptes diferents:  
“Part. Bos Art. 18 XXIII CCB (2,50)” y  
“Part. Bos XXII CCB – Art. 23 XXIII CCB (1,25)”. 
 
En resum, tot i el canvi esmentat, les 
percepcions d'aquest mes de desembre seran 
les mateixes que corresponien amb el sistema 
usat fins ara. 
 
També volem explicar que, a partir de la nòmina 
de gener, CCOO explicarem àmplia i 
detalladament quines són les seves 
modificacions.  
  
Per llavors, la nostra afiliació disposarà d'un 
sistema exclusiu, per confirmar si la nòmina 
està ben calculada i és correcta.  
 
Qualsevol dubte, posa't en contacte amb nosaltres a través del correu bbvacat@ccoo.cat. 

 
 
 
 
CCOO, el teu sindicat útil i eficaç.        Desembre 2016 

  
          

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fitxa d’afiliació     Data ………..…… 
 

Nom i cognoms .................................................................................................................. 
DNI .……............................ Telèfon …………………….... Data naixement ...................... 
Direcció (particular) .......................................................................................................... 
Població ..........................................................,...................... Codi postal ....................... 
Clau oficina .................... 
Domiciliació bancària:   
                            

IBAN                 Banc/Caixa      Oficina         DC         Compte corrent/llibreta 
Correu electrònic ………………………...............…........ Signatura: 
 

(Entrega-la als teus representants de CCOO bbva o envia-la escanejada a bbvacat@ccoo.cat) 

PROTECCIÓ DE DADES:  
Les teves dades seran incorporades a un 
fitxer del que és titular la Confederació 
Sindical de la Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya. També seran incorporades a un 
fitxer de la Confederació Sindical de 
Comissions Obreres i de la Federació 
corresponent al sector al que pertany 
l’empresa en la que treballis i que pots 
comprovar en www.ccoo.cat. La finalitat del 
tractament de les teves dades en aquests 
fitxers es el manteniment de la teva relació 
com persona afiliada amb les concretes 
finalitats establertes en els estatuts. A més 
aquestes dades podran servir per a enviar-te 
informació sobre les activitats i acords de 
col·laboració als que s’arribi amb altres 
entitats. Sempre estaràs informat en 
www.ccoo.cat, o en la web de la CSCCOO, 
dels acords i de les dades d’aquestes entitats. 
Pots exercir els teus drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, 
d’oposició, enviant una sol·licitud per escrit 
acompanyada de la fotocòpia del teu DNI i 
indicant “PROTECCIO DE DADES”, al domicili 
de la CSCONC, situat en Via Laietana, 16, 
08003 Barcelona, per al fitxer de la CSCONC, 
i al domicili de la CSCCOO, situat en el carrer 
Fernández de la Hoz, 12, 28010 Madrid, per 
als fitxers de la CSCCOO i de les Federacions. 
Si tens algun dubte pots enviar un correu 
electrònic a lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon 
934.812.902 

https://portalintranet.es.igrupobbva/LiveLink/livelink/livelink/fetch/2000/172978266/172970139/Inicio-PS.html

